
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: Rozporzádzenie 2016/679). 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych (w tym danych niepełnoletniego kandydata – dziecka), zgodnie 
z obowiązującymi od 25 maja 2018 roku przepisami Rozporządzenia 2016/679, informujemy, że: 

I. ADMINISTRATOR DANYCH 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. J.Ch. Ruberga  z siedzibą w Lędzinach (43-143), 
przy ulicy Hołdunowskiej 13 (dalej jako: Szkoła/Administrator). 

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

W Szkole został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach 

związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: sp3ruberga@op.pl  
przesyłając korespondencję na adres Szkoły z dopiskiem „IOD”. 

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań określonych w art. 150 i 155 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 996) w związku z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 17 marca 2017 r.w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 
2017 r. poz. 649), w oparciu o art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679, tj. obowiązek prawny ciążący na administratorze, 
a w uzasadnionych przypadkach również w oparciu o art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia 2016/679. 

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich 
przetwarzania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom, z którymi Szkoła zawarła umowy powierzenia 
przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679. 

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, określonego w art. 160 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 996). 

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH 

Na zasadach określonych przepisami Rozporządzenia 2016/679, posiada Pani/Pan: 

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 rozporządzenia 2016/679; 
2) prawo do sprostowania swoich danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679; 
3) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenia 

2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679. 

Z uwagi na podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, tj. art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679 nie 
przysługuje Pani/Panu: 

1) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia 2016/679; 
2) prawo do usunięcia danych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679; 
3) prawo do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia 2016/679. 

VII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO 

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje 
Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

VIII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH. 

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości przeprowadzenia naboru 
oraz przyjęcia niepełnoletniego kandydata – dziecka na cały cykl nauki w Szkole Podstawowej nr 3 im.J.CH.Ruberga z siedzibą w 
Lędzinach (43-143),przy ul.Hołdunowskiej 13 

IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE, PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany.Pani/Pana dane nie będą podlegały 
profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe nie przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych w Szkole Podstawowej  
nr 3 im. J.Ch. Ruberga w Lędzinach : 

               ………………………………………………………………………… 
 (data oraz podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq
mailto:sp3ruberga@op.pl


 


